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फार फार वर्ाांपूवी उत्तर जपानच्या उंच पववतरांगांमध्ये एक वदृ्ध 
जोडपे राहात होते. ते खूप गरीि असले तरी साधेसरळ, दयाळू 
आणि उदार मनाच ेहोते. आजुिाजूच्या सवव लोकांना तयांचा 
प्रामाणिकपिा, तयांच ेएकमेकांप्रती असलेले प्रेम आणि 
प्राणिमात्ांववर्यी तयांना असलेला आदर यांची जािीव होती.  

तयांच ेददवस आनंदात जात होते. पि कधीतरी तयांना 
एकटेपिाही जािवत असे. आपल्याला एक मूल, ववशरे्त: मुलगी, 
असती तर फार िरे झाले असते असा ववचार तयांच्या मनात नेहमी 
येत असे.  

दर ददवशी वदृ्ध मािूस डोंगरात भटकून लाकड ेगोळा करत 
अस.े ही लाकड ेजाळून तो कोळसे िनवत असे. मदहन्यातून एकदा 
तो शहरात जाऊन ते कोळसे ववकत असे. अशा ररतीने तो आणि 
तयाची पत्नी आपला उदरननवावह चालवत असत.  

दहवाळ्याच ेआगमन होताच पववतांवर पांढऱ्याशुभ्र मुलायम 
िफावचा वर्ावव होत असे. वदृ्ध जोडप्याच्या घरासभोवती काही 
मैलांपयांतचा पररसर िफावच्या पांढऱ्याशुभ्र चादरीत लपेलटल्यागत 
ददसत अस.े आभाळावर काळ्या मेघांच ेपडदे पडत आणि सरलेल्या 
ऋतुच्या साऱ्या खािाखिुा, रंग तयामागे लपत.   



एका कडाक्याच्या सायंकाळी, भरपूर दहमवर्ावव होत 
असताना, गोठवून टाकिाऱ्या वाऱ्याच ेझोत वाहात 
असताना, वदृ्ध मािूस शहरात कोळसे ववकून घरी परतत 
होता. ददवसभरच्या कामाने तो अनतशय थकून गेला होता. 
थडंीने कुडकुडत तो सावकाश पावले टाकत डोंगराळ 
वाटेवर चालत होता. तयाला आपले टुमदार घर, तयातील 
आगीची धग आणि प्रेमळ पत्नी यांच ेटमरि होत होते. 
अचानक तयाला संकटात सापडलेल्या एका पक्ष्याचे करूि 
चचतकार ऐकू आले.   

“कुठून येत असेल हा आवाज?” वदृ्ध मािूस ववचारात 
पडला.  

तयाने दहमवर्ाववाच्या पडद्यामधनू पाहाण्याचा प्रयत्न 
केला. शशकाऱ्याने टाकलेले एक जाळे तयाला ददसले. 
तयामध्ये एक सुंदर सारस जाळ्यात फसलेला असल्याच े
तयाला ददसले. सारस जाळ्यातून सुटण्यासाठी जेवढी 
जाटत धडपड करत होता तेवढाच जाटत तयात अडकत 
चालला होता. सारस या जाळ्यातून सुटिं अशक्य आहे, हे 
वदृ्ध मािसाला जािवले.  

“बिच्चारा सारस! या अवटथेत तुला कुिीही सहज 
पकडून नेईल,” सारसाकड ेजात वदृ्ध मािूस पुटपुटला. 
आपल्या गुडघ्यावर िसून तो जाळे सोडवू लागला.   



“घािरू नकोस. मी तुला मदत करतोय. तुझ्या पायाला 
जखम झालीय िहुधा,” वदृ्ध मािूस प्रेमळ टवरात म्हिाला.  

वदृ्ध मािूस म्हिाला ते सारसाला कळले असावे 
कदाचचत. तो शांतपिे उभा रादहला. तो आपले डोके वदृ्ध 
मािसाच्या गालाला घासनू आनंदाच,े प्रेमाच ेआवाज काढू 
लागला.  

जाळ्यातून सुटल्यावर सारस आपले पंख फडफडवत 
पळू लागला आणि मग िफावळ आभाळात झपेावला. 
आभाळात उंच जाऊन तो परत फफरला, िहुधा वदृ्ध 
मािसाच ेअनंतम दशवन घेण्यासाठी. वदृ्ध मािसाला पाहून 
तो मोठमोठ्याने ओरडू लागला.   

“धन्यवाद,” असेच काहीसे म्हित असेल तो, असे वदृ्ध 
मािसाला वाटले. 

सारसाने वदृ्ध मािसाभोवती तीन फेऱ्या मारल्या आणि 
मग दरू उडून गेला. वदृ्ध मािूस टक लावून तयाच्याकड े
पाहात रादहला. सारसाची छिी लहानलहान होत गेली आणि 
पववतापल्याड लुप्त झाली.  

थडंीचा गारठा वाढत चालला. पि वदृ्ध मािसाच ेमन 
एका वेगळ्याच उिदार भावनेने भरून आले.   

 “कुिाच ेभले केल्यावर लोकांच्या मनात अशीच भावना 
उतपन्न होत असावी,” तयाच्या मनात आले. आपि 
सारसाचा जीव वाचवून एक चांगले कृतय केले आहे, याची 
जािीव तयाला झाली आणि तयाला आनंद झाला.   

संध्याकाळी आगीची ऊि घेत असताना वदृ्ध मािसाने 
पत्नीला ही हकीकत सांचगतली.  

 “तो सारस फकती शांत आणि आनंदी ददसत होता!” तो 
म्हिाला.  

मग तयाने शहरात ददवस कसा गेला, कोिकोि लोक 
तयाला भेटले वगैरे गप्पा मारल्या. ते झोपायची तयारी करू 
लागले तेव्हाच दारावर कुिीतरी ठकठक करू लागले.  

“या कडाक्याच्या रात्ीत कोि आलं असेल 
आपल्याकडे?” वदृ्ध स्त्रीने ववचारले.” 

वदृ्ध मािूस दाराकड ेगेला. दार उघडताच समोर एक 
सुंदर तरुिी पाहून तो चफकत झाला. नतने आकर्वक पांढरा 
रेशमी फकमोनो पोशाख पररधान केला होता. नतच ेकेस 
काळेभोर होते आणि कमरेपयांत रुळत होते. नतची तवचा 
गुळगुळीत पांढऱ्याशुभ्र पोशसवलेनसारखी मुलायम होती.  



“यावेळी दारात येऊन तुम्हाला त्ास देतेय म्हिून क्षमा करा,” ती 
अतयंत मधरु टवरात म्हिू लागली. “मी शजेारच्या नगरात राहािाऱ्या 
माझ्या नातलगानंा भेटायला चाललेय. पि या भयंकर दहमवादळात 
मी रटता चकुलेय. तुम्ही मला एका रात्ीपुरता आसरा द्याल का?” 

नतच्या ओठांवर नाजूर, मंद स्टमत होते. ती थडंीने कडकुडत आहे 
आणि नतच ेकोमल हात थरथरत आहेत हे वदृ्ध मािसाच्या आणि 
तयाच्या पत्नीच्या लक्षात आले.  

“ये मुली, आत ये. आगीजवळ िसून ऊि घे,” वदृ्ध मािसाला 
नतची दया आली. “तू रात्ी इथे रादहलीस तर आमची काही हरकत 
नाही.” 

“तुला हवा नततका वेळ तू राहू शकतेस आमच्याकड,े” वदृ्ध स्त्री 
स्जव्हाळ्याने म्हिाली.  

“तुमच्या औदायाविद्दल खपू आभारी आहे. मी खरंच हवा नततका 
वेळ राहू शकते का इथे?” आपल्या कपड्यावरचा िफव  साफ करत 
आणि पाय पुसत तरुिीने ववचारले.  

“हो, तुला हवा नततका वेळ राहा इथे,” वदृ्ध मािूस म्हिाला.  

“आगीजवळ येऊन िस, म्हिजे कपड ेसुकतील तुझ,े” वदृ्ध स्त्री 
म्हिाली. “आपि सकाळी आिखी गप्पा मारू. आता रात्भर छान 
झोप घेऊ आधी.”  

पुढल्या ददवशी एवढा िफव  पडला की दार उघडिेसुद्धा अशक्य 
झाले. सलग पाचसहा ददवस िफव  पडत रादहला आणि तरुिी नतथेच 
रादहली. वदृ्ध जोडप्याने आपल्याला केलेल्या मदतीची परतफेड कशी 
करावी, या ववचारात ती पडली.  



 “एक ववनंती आहे तुम्हाला,” ती वदृ्ध जोडप्याला म्हिाली.  

िोलता िोलता ती थांिली. वदृ्ध जोडप्याला ती आपल्या 
मुलीसारखी वाटू लागली होती. तयांनी नतला मन मोकळे करण्यास 
सांचगतले.  

“अगं िोल ना,” ते म्हिाले. “तुला काही मदत हवीय का?” 

तरुिीने तयांना आपली कहािी सांचगतली. नतने आपले 
आईवडील गमावले होते. ज्या रात्ी नतने वदृ्ध जोडप्याच्या घराच े
दार ठोठावले, तयावेळी ती जवळच्याच नगरातील नातलगांकड े
राहायला चालली होती. पि दहमवादळात ती रटता चकुली होती.   

मग ती म्हिाली, “माझ ेनातलग माझ्या आईवडडलांची जागा 
घेऊ शकत नाहीत. ते तमुच्यासारखी माया करू शकत नाहीत 
माझ्यावर. मी पूवी नक्कीच काही पुण्यकमव केलं असावं, ज्यामुळे 
मी तुमच्या दारावर येऊन पोहोचले. मी इथेच तुमची मुलगी िनून 
राहू शकते का?” 

“आईिापांशशवाय फकती एकटंएकटं वाटत असेल तुला!” वदृ्ध 
जोडपे म्हिाले. “तू खपू दयाळू आणि समजूतदार मुलगी आहेस. 
तू आमची मुलगी िनलीस तर आम्हाला आनंदच होईल.” 

तयांच्या प्रेमळ शबदांमुळे तरुिी तयांच्यासोित तयांची मुलगी 
होऊन राहू लागली. नतच्या या ननिवयामुळे तया जोडप्याला फकती 
आनंद झाला, हे नतला माहीत नव्हते.   

दहवाळा सरून वसंत ऋतू सुरू झाला. चरेीच्या झाडावर 
फुललेल्या फुलांनी सारा पररसर गुलािी रंगाने िहरला. तेव्हाच 
तरुि मुलीने वदृ्ध जोडप्याला पुन्हा एक ववनंती केली.    



“आपल्या घरात चरखा आहे का? मला कापड वविायचयं.” 
“हो, आहे एक,” वदृ्ध मािूस म्हिाला. “माझी पत्नी तरुिपिी 

कापड वविायची तयावर.” 

असे म्हित, तो नतला चरखा असलेल्या खोलीत घेऊन गेला. 
नतथे रंगीिेरंगी धागयांच्या ररळांनी भरलेले डिेसुद्धा पडले होते.  

तरुिी वदृ्ध मािसाला म्हिाली, “एक महत्त्वाची ववनंती आहे 
तुम्हाला. मी या खोलीत दार िंद करून चरख्यावर कापड ववित 
िसेन. मला वचन द्या की तयावेळी कुिीही कधीही या खोलीच ंदार 
उघडायच ंनाही.” 

वदृ्ध मािसाने नतला वचन ददले की ते तया खोलीत अस्जिात 
डोकाविार नाहीत. पि तयाचवेळी नतची ही ववनंती तयाला ववचचत् 
वाटली.  

“आता मी चरख्यावर िसते. तुम्ही िाहेरून दार िंद करून 
घ्या,” नतने प्रेमळ टवरात म्हटले.  

तरुिी सकाळपासून रात्ीपयांत चरख्यावर काम करत रादहली. 
नतने अध्येमध्ये ना ववश्ांती घेतली, ना जेवि घेतले. दारािाहेर वदृ्ध 
जोडप्याला चरख्याचा लयिद्ध आवाज ऐकू येत होता - फिक, टॅप, 
क्लॅक.... फिक, टॅप, क्लॅक.... फिक, टॅप, क्लॅक....  

चौथ्या ददवशी चरख्याचा आवाज अचानक िंद झाला. काय 
झाले याचा अदंाज वदृ्ध जोडप्याला येण्याआधीच तरुिी दारात येऊन 
उभी रादहली. नतच्या हातात कापडाची एक गुंडाळी होती.  



“फकती सुंदर आहे कापड!” ते उद्गारले. “लगन झाल्यानंतर एवढ्या 
वर्ाांत आम्ही असं कापड पादहलेलं नाही.” 

“हे मी तुमच्यासाठीच वविलंय,” मुलगी म्हिाली. “उद्या िाजारात 
जाऊन हे ववका. याची नक्कीच चांगली फकंमत शमळेल.” 

पुढल्या ददवशी वदृ्ध मािूस शहरात गेला आणि ओरडू लागला, 
“कापड! कापड! कोि माझं सुंदर कापड ववकत घेईल?” 

ते कापड िनघतलेला प्रतयेकजि तयाचा दजाव आणि तयावरील 
कलाकुसर पाहून चफकत झाला.   

कापड पाहून एकजि म्हिाला, “िािा, हे कापड साध ंनाही, 
जरतारी आहे. आयुष्यभरात मी अशी नाजूक कलाकुसर पादहलेली 
नाही. हे कापड महालात न्यायला हवं, म्हिजे सरदारसुद्धा ते पाहू 
शकेल.” 

ते शानदार कापड पाहून सरदार म्हिाला, “हे खरोखरच फार 
संुदर आहे. या कापडाचा मी आकर्वक फकमोनो शशवून घेईन, माझ्या 
मुलीसाठी. मला ववकत हवंय हे कापड.” 

सरदाराने वदृ्ध मािसाला कापडाचा मोिदला म्हिून भरपूर 
सोन्याची नािी ददली.   

मग तो म्हिाला, “िािा, येत जा अध्येमध्ये. तुमच ंकापड इतकं 
संुदर आहे की तुम्ही आिाल तेवढं कापड मी ववकत घेईन.” 

घरी पोहोचताच, वदृ्ध मािसाने पत्नीला आणि मुलीला, सरदाराला 
ते कापड एवढ्या जाटत फकंमतीत कसे ववकले, यािद्दल सांचगतले.   



वसंत ऋतूनंतर ग्रीष्म ऋतूच ेआगमन झाले. वर्ाव ऋतूने 
पररसरातील जशमनीवर ववववध रंग ववखरुले, कुठे मॉननांग 
गलोरी फुलांच ेननळे-गुलािी रंग तर कुठे आयररस आणि 
हायड्रसे्न्जया फुलांच ेगदहरे ननळे-जांभळे रंग. 

पि तरुि मुलगी ऋतुंच्या या ववलोभनीय िदलांपासून 
अनशभज्ञ होती. कारि ती सकाळपासून रात्ीपयांत अववरत, 
काहीही न खाता फक्त काम करत होती. िंद दारािाहेरून वदृ्ध 
जोडप्याला पुन्हा चरख्याचा लयिद्ध आवाज येऊ लागला - 
फिक, टॅप, क्लॅप.... फिक, टॅप, क्लॅप.... फिक, टॅप, 
क्लॅप....  

खोलीत चरख्यावर िसलेली मुलगी कशी काम करत 
असेल, याची कल्पना वदृ्ध जोडप्याने मनात केली. तया 
खोलीच्या आत िघण्याची तीव्र इच्छा दडपून टाकिे तयांना 
अवघड जात होते. नतला काम करताना तयांना िघायच ेहोते. 
ती एवढे सुंदर जरतारी कापड कशी िनवते, याच ेतयांना 
कुतूहल होते. पि ती खोलीत चरख्यावर काम करत 
असताना आत डोकवायचे नाही, असे वचन आपि नतला 
ददले आहे, याची आठवि वदृ्ध मािसाला सतत होत असे. 



काही ददवसांनी ती खोलीिाहेर आली. ती कमजोर आणि थकलेली 
ददसत होती. पि नतच्या हातात एक जरतारी कापड होते. आधीच्या 
कापडापेक्षा ते जाटत आकर्वक होते. वदृ्ध मािूस ते कापड घेऊन 
शहरात गेला आणि ते सरदाराला दाखवले.  

सरदार ते कापड पाहून अनतशय प्रसन्न झाला. आधीपेक्षा जाटत 
द्रव्य देऊन तयाने ते कापड खरेदी केले.  

वदृ्ध मािूस महालातून ननघाला तेव्हा सरदार म्हिाला, “िािा, 
ग्रीष्म ऋतूच्या शवेटी माझ्या मुलीच ंलगन आहे. नतच्या लगनात 
घालायच्या फकमोनोसाठी तुम्ही एक खास जरतारी कापड िनवू 
शकाल?” वदृ्ध मािसाने आनंदाने तयांची ववनंती मान्य केली.   

सरदाराकडून शमळालेल्या धनराशीमुळे वदृ्ध जोडपे श्ीमंत झाले. 
तयांच ेआयुष्य आरामदायी झाले. पि ददवस सरू लागले तसे मुलगी 
अशक्त होत गेली. नतच्या अगंातील ताकद क्षीि होत गेली.  

वदृ्ध मािसाला नतची काळजी वाटू लागली. एकदा तयाने नतला 
ववचारले, “तुला िरं नाही वाटत का? तू अहोरात् कष्ट करतेयस. आता 
थोडी ववश्ांती घे.” 

“अहो, िरीय मी,” ती मंद स्टमत करत उत्तरली. “खरंच, आता 
थोडसंच कापड वविायच ंरादहलंय. पि माझी एक ववनंती आहे. पुन्हा 
एकदा वचन द्या की मी आत काम करताना तुम्ही दोघं खोलीच ंदार 
कधीही उघडिार नाही.”  

वदृ्ध मािसाने पुन्हा एकदा वचन ददले की ती काम करत 
असताना ते खोलीच ेदार उघडिार नाहीत. पि गेल्या वेळेप्रमािे 
याहीवेळेला तयाला नतची ववनंती ववचचत् वाटली.   



तया रात्ी वदृ्ध जोडपे आगीजवळ िसून ऊि घेत होत ेतेव्हा वदृ्ध 
मािसाने मुलीच्या तबयेतीिद्दल चचतंा व्यक्त केली.  

“मलासुद्धा नतची काळजी वाटत,े” तयाची पत्नी म्हिाली. “जरा 
चरख्याचा आवाज ऐका. जिू तो सांगतोय की हे काम खूप कष्टाचं आहे.”  
मुलीच्या खोलीजवळ जात वदृ्ध स्त्री म्हिाली, “मी आत डोकावू का?” 

“नको,” नतचा पती म्हिाला. “मी नतला दोनदा वचन ददलंय की ती 
काम करत असताना आपि खोलीत डोकवायचं नाही.” 

पि वदृ्ध स्त्री हट्टाला पेटली, “फक्त एकदा डोकावत.े नतला कळिारसुद्धा 
नाही.” 

असे म्हित, नतने खोलीची णखडकी थोडीशी उघडली. पि आतले 
दृश्य पाहाताच, आश्चयावने नतच्या तोंडून अटफुटशी फकंकाळी िाहेर आली.    

“काय झाल?ं” नतच्याजवळ लगिगीने येत वदृ्ध मािसाने ववचारले. 
“काय ददसलं तलुा?” 

“नतथे एक....” वदृ्ध स्त्रीच्या तोंडून शबदच फुटेना.  

वदृ्ध मािसाने णखडकीतून आत पादहले आणि तोसुद्धा अवाक् झाला. 
कारि चरख्यापाशी तरुि मुलीऐवजी एक संुदर पांढराशुभ्र सारस होता. 
सारस आपले डोके खाली झुकवून चोचीने आपल्या शरारातील एक-एक 
पीस उपटून काढत होता आणि कापडामध्ये वविून टाकत होता. 

“ही मुलगी एक सारस आहे!” वदृ्ध मािूस हळूच म्हिाला. “िघ, संुदर 
कापड िनवण्यासाठी ती टवत:चं पीस उपटतये. पीस उपटलंय ती जागा 
मोकळी आहे, ददसतयं तलुा?” 

वदृ्ध जोडपे हळूच णखडकी िंद करून दिक्या पावलाने नतथून ननघून 
गेले. जे पादहले तयातून त ेटवत:ला अद्याप सावरू शकले नव्हत.े   



पुढल्या ददवशी सायंकाळी तरुि मुलीने खोलीच ेदार उघडले. 
ती खपूच थकली होती, अशक्त झाली होती. पि नतच्या हातात 
एक अतयंत संुदर जरतारी कापड होते.   

“तुमच्यासाठी ही माझी अतयंत प्रेमपूववक आणि आदरपूववक 
अनंतम भेट,” ती वदृ्ध जोडप्यासमोर िसत म्हिाली. “सरदारांनी 
ववनंती केल्यानुसार, मी तयांच्या मुलीला लगनात फकमोनो 
घालण्यासाठी हे जरतारी कापड वविलंय.” 

वदृ्ध जोडप्याला काय िोलावे ते कळेना. काल रात्ी तयांनी जे 
पादहले ते तयांच्या डोळ्यांसमोर तरळले.   

तरुिी पुढे म्हिाली, “गेल्या काही मदहन्यांमध्ये तुम्ही 
माझ्यासाठी जे काही केलतं तयासाठी मी तुमची शतश: ऋिी 
आहे. पि आता मला माझ्या कुटंुिीयांकड ेजायला हव.” 

वदृ्ध मािसाच्या गालावरून अश् ूओघळू लागले. तयाने 
पत्नीकड ेनजर वळवली तेव्हा तीसुद्धा रडत असल्याच ेतयाला 
ददसले.  

“िािा,” वदृ्ध मािसाचा हात हातात घेत, तयाला ददलासा देत 
मुलगी िोलू लागली, “कडाक्याच्या थडंीत रात्ी तुम्ही मला 
जाळ्यातून सुटका करून वाचवलंत, तोच सारस आहे मी. काही 
करून मला तुमच्याववर्यी कृतज्ञता व्यक्त करायची होती. म्हिून 
मी तरुि मुलीच ंरुप घेतलं. तुमची मदत करण्यासाठी मी 
जरतारी कापड वविलं. पि काल रात्ी तुम्ही मला ददलेलं वचन 
मोडलंत आणि माझं गुपीत उघड झालं. आता मला इथे राहाता 
यायच ंनाही. दहवाळ्याच ंआगमन होण्याआधी मला दक्षक्षिेकड े
जायला हवं.” 



वदृ्ध जोडप्याकड ेएक उदास नजर टाकत तरुिी पळत 
घरािाहेर पडली. पळतापळता नतने आपले िाहू पसरले 
आणि क्षिभरातच नतच ेरुपांतर पांढऱ्याशुभ्र सारस 
पक्ष्यामध्ये झाले. आपले पंख फडफडवून सारस आभाळात 
उडाला. 

“अलववदा. आमची मदत केल्यािद्दल तुझ ेखूप 
आभार,” वदृ्ध जोडपे उडतया सरसाकड ेपाहात म्हिाले.  

सारसाने तयांच्या डोक्यावरून तीन चकरा मारल्या. 
दहवाळ्याच्या तया रात्ीसारखचं, सारसाने मागे वळून वदृ्ध 
जोडप्याच ेअनंतम दशवन घेतले आणि तो मोठ्यान े
ओरडला. 

“अलववदा आणि आभार,” असाच काहीसा अथव होता 
तयाचा.  

उडत दरू गेलेल्या सारसाची छिी लहानलहान होत 
गेली. हळूहळू ती आभाळात पसरलेल्या मावळतया सूयावच्या 
तेजामध्ये लुप्त झाली.    



काळ सरत गेला. ग्रीष्म ऋतूच्या तप्त रंगछटा शरद 
ऋतूच्या सौम्य, ऊिदार रंगछटांमध्ये रुपांतररत झाल्या. 
हवा टवच्छ आणि ननमवळ झाली, वपके िहरली आणि पक्षी 
दक्षक्षिेकड ेजाऊ लागले. सायंकाळी वदृ्ध जोडप्याने 
आभाळाकड ेनजर टाकली. वर एक एकाकी सारस उडत 
होता. साहस्जकच, तयांच्या मनात ववचार आला....अरे, ही 
आपलीच तर मुलगी नव्हे!  

समाप्त  




